
 الرضاعة الطبیعیة: أول أسبوع
الحیاة



 لماذا ارضع؟
 الرضاعة الطبیعیة أسلم و
 .أصح طریقة إلطعام طفل

 الرضاعة الطبیعیة تحمي
من الفیروسات

 في أوقات فیروس كورونا
 خصوصا، الرضاعة
الطبیعیة مھمة جدا



االستعداد
ال یجب علیك أن تفعل شیئا خاص لالستعداد

سیحضر جسمك أثناء الحمل

 تغیرات ھورمونیة عند والدة الطفل تساعد بتحضیر كمیة كافیة من
 الحلیب

 ھذه التغیرات تسبب تقلبات مزاجیة. لذلك یمكنك أن تشعرین بالتعب
و الحزن في أول أیام بعد الوالدة



عندما یولد الطفل
 ضعي الطفل على صدر األم لتحافظ على سالمة
 الطفل. مالمسة جلد بشري لمدة ساعة على األقل

 تساعد بإبقاء الطفل دافئا. غطي األم و الطفل
.ببطانیة

 بعد حوالي ساعة بعد الوالدة سیجوع الطفل…
 سیحاول الطفل أن یالقي الثدي لكي یرضع و

  یمكنك أن تساعد في ھذا



  أحسن مكان للحفاظ على دفء الطفل
ھو صدر األم

أو صدر األب



المولود الجدید
بالعادة أطفال جدد یفقدون الوزن. ھذا طبیعي

سوف یزید وزن الطفل بعد حوالي رابع یوم

 یصنعون األمھات الجدد كمیة قلیلة من الحلیب. لكن ھذا الحلیب صحي
 جدا و یحمي الطفل من المرض



     حجم بطن طفلك           

أول یوم
k      حجم كرز

ثاني یوم  l      أول شھر   أسبوع     
k      حجم جوز  حجم مشمش      k      حجم بیض



 بدایة صناعة كمیة وفیرة من الحلیب  

 عندما یبلغ الطفل ٣ أیام سیبدأ جسمك
بصناعة كمیة وفیرة من الحلیب

 ستشعرین بامتالء ثدیك و بعض
األحیان سیتسرب الحلیب

 ارضعي طفلك عدة مرات في الیوم
   لكي ال تحسین بغایة امتالء ثدیك

 



 بدایة صناعة كمیة وفیرة من الحلیب  

 تعتمد كمیة الحلیب الموجودة لدیك على
 التي یحصل علیھا طفلك من الحلیب الثدي
 وعلى عدد مرات الرضاعة... فكلما أخذ
 طفلك حلیب أكثر كلما زادت كمیة الحلیب

.بالثدي



رضاعة الطفل
 یجب أن یكون الطفل قد تمكن من

 الحملة بشكل جیدا لكي یبدأ الحصول
 على الحلیب… إن لم یكن كذلك
 سوف تحسین باأللم و ال یحصل
 الطفل على ما یكفي من الحلیب



(حركات أمعاء طبیعیة (التبرز

 سیكون لون البراز معظم األطفال أسود،

 سمیك و الصق في أول یومین بعد

  الوالدة

 بعد حوالي ثالث یوم بعد الوالدة سیكون
 لون براز أصفر و ناعم إذا الطفل یرضع

 من الثدي



كیف أعرف أن كل شيء طبیعي؟

●  یجب الطفل أن یبلل و یتبرز عدة مرات في الیوم (٢ براز
(…في ثاني یوم، ٣ براز في ثالث یوم، ٤ في رابع یوم

●  یجب أن یرضع الطفل ٨-١٢ مرات أو أكثر كل ٢٤
ساعة

● یجب أن یكون لون البول أصفر أو شفاف
● المفروض أن ال تحس باأللم عندما ترضعین طفلك




